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Fullmäktigemöte 2 verksamhetsåret 2011/12 
 
 
Datum: 2011-10-06 
Tid: 
Plats: 

Kl. 16.31 - 22.20 
Sal A010, A-huset, Sprängkullsgatan 19 

Kallade: Göta studentkårs fullmäktige 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga 1) 
  

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga 
utlysande 
 
Patrik Andersson öppnade mötet 
klockan 16.31.  

Fullmäktige beslutar 
 
att förklara mötet behörigen utlyst. 

   
1.2 Val av mötessekreterare Fullmäktige beslutar 

 
att välja Jeanette Drotz till mötessekreterare. 

   
1.3 Val av justerare tillika rösträknare 

och justering av protokoll 
Fullmäktige beslutar 
 
att välja Kim Nordlund, humanistsektionen, och 
Ann Bergström, utbildningsvetenskapliga 
sektionen, till justerare tillika rösträknare och 
 
att justering av protokoll skall ske senast 2011-
10-27. 

   
1.4 Avsägelse och fyllnadsval 

 
Inkom Joakim Olsson, 
samhällsvetarsektionen, med en 
avsägelse (bilaga 2).  
 
Inkom Bülent Maksimov, 
samhällsvetarsektionen, med en 
avsägelse (bilaga 3). 
 
Förste reserv för 
samhällsvetarsektionen är Andreas 
Eriksson, andre reserv för 
samhällsvetarsektionen är Hannah 
Saldert.  

Fullmäktige beslutar 
 
att fastställa de inkomna avsägelserna och 
 
att Andreas Eriksson och Hannah Saldert tar 
plats i fullmäktige för samhällsvetarsektionen 
 
 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 16 av 25 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
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ledamöter är närvarande.  
   

1.6 Adjungeringar Fullmäktige beslutar 
 
att mötet ska vara öppet. 

   
1.7 Godkännande av föredragningslistan 

 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan 

 
 

2 Rapporter  
   

2.1 Rapport från kårstyrelsen 
 
Föredragande: Ulrika Enander 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

 
Ali Ahmady och Seyed Eshan Mohajerani ankom till mötet.  
 

2.2 Rapport om kårstyrelsens beslut om 
ekonomihantering 
 
Föredragande: Suzanne Green 

Fullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.3 Övriga rapporter 

 
Inga övriga rapporter föreligger. 

  

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Val av ledamöter till kårstyrelsen  
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Mathilda Bränfeldt och Charlotte 
Andersson, naturvetarsektionen, yrkar 
(yrkande A): 
att kårstyrelsens storlek för 
verksamhetsåret fastställs till 6 
ledamöter (inkl. presidiet) (bilaga 4). 
 
Hampus Haara, valberedningen, yrkar 
(yrkande B): 
att fastställa kårstyrelsens storlek till sju 
(7) (bilaga 5). 
 
Fullmäktigeordförande Patrik 
Andersson föreslår fullmäktige att 
hantera frågan om styrelsens storlek 
före val av ledamot. Fullmäktige 
diskuterade fördelar och nackdelar med 
antalet ledamöter i styrelsen. De 

Fullmäktige beslutar 
 
att kårstyrelsens storlek för verksamhetsåret 
fastställs till 6 ledamöter (inkl. presidiet) 
 
Ali Ahmady och Martin Isaksson inkom med en 
reservation: 
Reservation mot förslag 3.1 (bilaga 6) 
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fördelar fullmäktige ser med att utöka 
styrelsens antal till sju ledamöter är att 
styrelsen får ett ojämnt antal., De 
fördelar fullmäktige ser med att 
fastställa styrelsens antal till sex 
ledamöter är att den sittande styrelsen 
får fortsätta det påbörjade arbetet, 
gruppdynamiken påverkas inte. 
 
Patrik Andersson ställer de båda 
yrkanden mot varandra. Votering 
begärd. Bifall för yrkande A. Yrkande A 
ställs mot avslag. Bifall för yrkande A. 
 
Då fullmäktige fastställt styrelsens antal 
till sex ledamöter faller valberedningen 
förslag då styrelsen är fulltalig. 

   
3.2 Val av ledamöter till IT-sektionens 

styrelse 
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Palina Kolas presenterade sig och 
fullmäktige fick möjlighet att ställa 
frågor till kandidaten. 
 
Partik Andersson, 
fullmäktigeordförande, yrkar: 
att valet tas med acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta besluten med acklamation, 
 
att välja My Högblom till IT-sektionens styrelse 
för verksamhetsåret 2011/2012 samt 
 
att välja Palina Kolas till IT-sektionens styrelse 
för verksamhetsåret 2011/2012. 

   
3.3 Val av ledamöter till 

humanistsektionens styrelse  
 
Föredragande: Valberedningen 
 
Partik Andersson, 
fullmäktigeordförande, yrkar: 
att valet tas med acklamation. 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta besluten med acklamation, 
 
att fastställa antalet ledamöter i 
humanistsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2011/2012 till fem samt 
 
att välja Maja Filipsson humanistsektionens 
styrelse för verksamhetsåret 2011/2012. 

   
3.4 Val till doktorandsektionens styrelse 

 
Föredragande: Valberedningen 
 
Fullmäktige diskuterade huruvida man 
ska välja ledamot i styrelse då det 
enligt det liggande stadgeförslaget 
styrelseledamot inte samtidigt kan vara 
ledamot i sektionsstyrelse. Styrelsen 
påpekar att den föreslagna stadgan inte 
kommer att gälla förrän den är antagen 

Fullmäktige beslutar 
 
att ta besluten med acklamation samt 
 
att välja Tobias Olausson till 
doktorandsektionens styrelse för 
verksamhetsåret 2011/2012. 
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vid två fullmäktigemöten. Styrelsens 
ambition är att ha kandidater till 
doktorandsektionens styrelse till nästa 
fullmäktigemöte. 
 
Partik Andersson, 
fullmäktigeordförande, yrkar: 
att valet tas med acklamation. 

   
3.5 Val av valnämnd 

 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Styrelsen vikten av att välja valnämnd 
tidigt under verksamhetsåret så att 
valnämnden kan komma igång med sitt 
arbete. 
 
Jesper Blomqvist är nominerad till 
valnämndens ordförande och Ann 
Karlsson är nominerad till ledamot till 
valnämnden. Styrelsen påpekar det är 
att fri nominering under mötet.   
 
 

Fullmäktige befinns beslutmässigt. 
 
Fullmäktige beslutar 
 
att ta besluten med acklamation, 
 
att välja Jesper Blomqvist till Göta studentkårs 
valnämnds ordförande verksamhetsåret 
2011/12, 
 
att ta val av övriga ledamöter i klump, 
 
att välja Ann Karlsson till Göta studentkårs 
valnämnd verksamhetsåret 2011/12, 
 
att välja Mikael Nilsson till Göta studentkårs 
valnämnd verksamhetsåret 2011/12 och 
 
att välja Kim Nordlund till Göta studentkårs 
valnämnd verksamhetsåret 2011/12. 

   
Fullmäktigemötet ajourneras klockan 17.33.  
 
Fullmäktigemötet återupptas 18.20. 
 
Lina Westerlund lämnade fullmäktigemötet. Pether Pettersson anlände till mötet. 

   
1.5 Justering av röstlängd 

 
Röstlängden justerades och 18 av 25 
ledamöter är närvarande.  

Fullmäktige beslutar 
 
att öppna punkt 1.5 
 
Fullmäktige befinns beslutmässigt. 

   
3.5 Val av valnämnd fortsätter 

 
Suzanne Green informerar fullmäktige 
om att enligt Göta studentkårs 
valordning måste valnämnden bestå av 
3 personer för att de ska kunna verka.  
 
Mikael Nilsson Teveborg inkom som 
kandidat till valnämnden. Kim Nordlund 
inkom som kandidat till valnämnden. 
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Ragnar Widebrant, ordförande för 
Göteborgs förenade studentkårer 
(GFS), presenterar sig själv och GFS 
verksamhet. 
 
Partik Andersson, 
fullmäktigeordförande, yrkar: 
att valet tas med acklamation och 
att val av övriga ledamöter till 
valnämnden tas i klump. 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

Markus Feyh ankom till mötet. 
   

4.1 Fastställande av konkretiserad budget  
 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Suzanne Green redogör för de större 
förändringar som skett med budgeten i 
förhållande till den budgeten som 
antogs av fullmäktige på det 
konkretiserade fullmäktigemötet.  
 
Fullmäktige diskuterade förslaget på 
konkretiserad budget. 
 
Mathilda Bränfeldt, 
naturvetarsektionen, inkom med ett 
yrkande: 
att i naturvetarsektionens budget: slå 
ihop budgetposterna ”bidrag 
studentgrupper” och ”äskningar 
studentgrupper” till en budgetpost 
kallad ”äskningar studentgrupper”. 
(bilaga 7). 
 
Det inkomna yrkandet ställs mot 
avslag. Bifall. 

Fullmäktige beslutar 
 
att i naturvetarsektionens budget: slå ihop 
budgetposterna ”bidrag studentgrupper” och 
”äskningar studentgrupper” till en budgetpost 
kallad ”äskningar studentgrupper” 
 
att anta den fastvaskade konkretiserade 
budgeten 

   
4.2 Fastställande av konkretiserad 

verksamhetsplan 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Presidiet yrkar (yrkande A): 
att formuleringen ”försöka bilda 
sektionsövergripande studentgrupper” 
på alla platser i den konkretiserade 
verksamhetsplanen ersätts med ”främja 
sektionsövergripande engagemang” 

Fullmäktige beslutar 
 
att fullmäktige bryter diskussionen kring de 
inkomna yrkandena och har en åsiktsrunda i 
frågan,  
 
att man byter ut ordet ”könsfördelning” mot 
”mångfald” på samma ställen som tidigare 
yrkanden, 
 
att formuleringen ”försöka bilda 
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(bilaga 8). 
 
Pether Pettersson, 
utbildningsvetenskapliga sektionen, 
yrkar (yrkande B): 
att i den konkretiserade 
verksamhetsplanen stryka punkt tre 
under rubriken likabehandling ”att ta 
hänsyn till könsfördelning vid alla 
personval”. Detta i samtliga 
verksamhetsplaner.(bilaga 9). 
 
Oskar Amund, samhällsvetarsektionen, 
yrkar (yrkande C): 
att byta ut ”könsfördelning” till ”social 
representation” i verksamhetsplanens 
tredje punkt under rubriken 
likabehandling (bilaga 10). 
 
Fullmäktige diskuterar den 
konkretiserade verksamhetsplanen 
utifrån de inkomna yrkandena.  
 
Karolina Lioliou, kårstyrelsen, yrkar: 
att fullmäktige bryter diskussionen kring 
de inkomna yrkandena och har en 
åsiktsrunda i frågan. 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ser Karolina 
Liolious yrkande som ordningsfråga en 
ordningsfråga. Yrkandet behandlas 
därför på en gång. Yrkandet ställs mot 
avslag. Votering begärd. Bifall för 
yrkandet. 
 
Fullmäktige har en runda i frågan där 
alla ledamöter får ge uttryck för sin 
åsikt. 
 
Ann Karlsson, utbildningsvetenskapliga 
sektionen, yrkar (yrkande D): 
att man byter ut ordet ”könsfördelning” 
mot ”mångfald” på samma ställen som 
tidigare yrkanden (bilaga 11). 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, kommer ställa 
de båda ändringsyrkandena mot 
varandra, därefter mot att punkten 
stryks helt, därefter mot avslag. 
 
Yrkande D ställs mot yrkande C. 

sektionsövergripande studentgrupper” på alla 
platser i den konkretiserade verksamhetsplanen 
ersätts med ”främja sektionsövergripande 
engagemang” samt 
 
att anta det framvaskade förslaget för 
konkretiserade verksamhetsplanen för Göta 
studentkår 2011/12. 
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Votering begärd. Bifall för yrkande D. 
Yrkande D ställs mot yrkande B. Bifall 
för yrkande D. Yrkande D ställs mot 
avslag. Bifall för yrkande D. 
 
Presidiet yrkande ställs mot avslag. 
Bifall. 

   
Mötet ajourneras 19.33  
 
Mötet återupptas 19.45 

   
4.3 Revidering av stadgan i första 

läsningen 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Tobias Olausson redogjorde för de 
föreslagna förändringarna. 
 
Kårstyrelsen yrkar: 
att anta ändringen i 1:6 (bilaga 12). 
 
Fullmäktige diskuterade de föreslagna 
ändringarna, främst de ändringar som 
rör Göta studentkårs organisation.  
 
Kårstyrelsens yrkande ställs mot 
avslag. Bifall. 

Fullmäktige beslutar 
 
att anta ändringen i 1:6, 
 
att anta ändringarna vad gäller valberedning i 
3:6, 6:6 och 9:1 i klump,  
 
att anta ändringarna i 5:4, 5:17, 6:6 och 6:7 i 
klump,  
 
att anta ändringen i 2:1, 
 
att anta ändringen i 2:3, 
 
att anta ändringen i 3:6, 
 
att anta ändringen i 5:13, 
 
att anta ändringen i 7:4, 
 
att anta ändringen i 11:4,  
 
att anta ändringen i 2:1 samt 
 
att anta det framvaskade förslaget till reviderad 
stadga i en första läsning. Beslutet är enhälligt 

   
4.4 Revidering av valordningen i första 

läsningen 
 
Föredragande: Sandra  
 
Sandra föredrog kårstyrelsen tankar 
bakom det liggande förslaget.  
 
Ann Karlsson, utbildningsvetenskapliga 
sektionen, yrkar (yrkande A): 
att under punkt 3.5, ursprunglig punkt 
4, behålla ursprunglig formulering 
(bilaga 13).  
 

Fullmäktige beslutar 
 
att [under 3.5] stryka ”om två eller flera 
poströster inlämnas räknas den sista som giltig, 
de övriga som ogiltiga” då den blir inaktuell då 
poströst inte längre existerar  
 
att under 3.5, punkt fyra, ändra lydelsen i första 
meningen till: ”- som inkommit i vallokal, om 
samma röstande också röstat via internet” 
 
att anta det framvaskade förslaget till reviderad 
valordning i en första läsning. Beslutet är 
enhälligt. 
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Peter Wejmo, humanistsektionen, yrkar 
(yrkande B): 
att [under 3.5] stryka ”om två eller flera 
poströster inlämnas räknas den sista 
som giltig, de övriga som ogiltiga” då 
den blir inaktuell då poströst inte längre 
existerar (bilaga 14). 
 
Fullmäktige diskuterar de inkomna 
yrkanden 
 
Kårstyrelsen yrkar (yrkande C): 
att under 3.5, punkt fyra, ändra 
lydelsen i första meningen till: ”- som 
inkommit i vallokal, om summa 
röstande också röstat via internet” 
(bilaga 15). 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ställer Peter 
Wejmos yrkande mot avslag. Bifall. 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ställer yrkande A 
mot yrkande C. Bifall yrkande C. 
Yrkande C ställs mot avslag. Bifall 
yrkande C. 
 
2/3 majoritet krävs. 

   
4.5 Göteborgs studenters företagsgrupp 

AB 
 
Föredragande: Karolina Lioliou 
 
Karolina Lioliou redogör för bakgrunden 
till ärendet och varför styrelsen lyfter 
ärendet till fullmäktige. Styrelsen tycker 
att frågan är av stor vikt. De vill veta 
fullmäktiges åsikt i frågan för att kunna 
agera i frågan. 
  
Fullmäktige diskuterade frågan. 
Fullmäktige önskar mer information vid 
ett senare tillfälle för att kunna ta en ny 
diskussion.  
 
Votering begärd. 

Fullmäktige beslutar 
 
att Göta studentkår ska verka för att 
ägandeformerna för GSF AB inte förändras. 
Beslutet är enhälligt. 

   
4.6 Motion från Markus Feyh 

 
Föredragande: Fredrik Hansson 
 

Fullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
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Kårstyrelsen redogör för sin 
ståndpunkt.  
 
Markus Feyh presenterade sina tankar 
med motionen. Markus Feyh menar att 
de stora förtjänsterna med det 
föreslagna systemet bland annat är att 
Göta studentkår skulle kunna 
effektivisera organisationen och 
statistik som påvisar vad Göta 
studentkår gör. Markus Feyh lyfter att 
han med sin motion ville att Göta 
studentkår skulle undersöka 
möjligheterna med att införa ett 
ärendehanteringssystem. 
 
Fullmäktige diskuterade ärendet. 
 
Markus Feyh, IT-sektionen, yrkade: 
att FUM delegerar till ledningsrådet att 
undersöka möjligheterna att 
implementera ett ”Issue tracking 
system”, och att lämna en rapport till 
FUM innan nästa möte (bilaga 16). 
  
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ställer yrkandet 
mot avslag. Avslag. 

   
4.7 Motion från Måns Halling m.fl. 

 
Föredragande: Suzanne Green 
 
Måns Halling lyfter till fullmäktige det 
han upplever som de viktigaste 
punkterna i motionen, att 
kårföreningarna i flera avseenden 
upplever sig förbigångna av Göta 
studentkår och bristande 
kommunikation. 
  
Fullmäktige diskuterade ärendet. 
Många av de saker som lyfts både i 
motionen och i styrelsens svar på 
motionen poängteras av fullmäktige. 
Fullmäktige tycker att det är bra att 
frågorna kommer upp till diskussion då 
det är först då man kan göra något åt 
dem.  
 
Måns Halling, humanistsektionen, 
yrkar: 
att I relation till kårstyrelsens 

Fullmäktige beslutar 
 
att i relation till kårstyrelsens föreslagna 
åtgärder i sitt motionssvar, skall rapportering om 
det fortlöpande arbetet i motionens frågor göras 
inom 6 månader från och med sittande möte. 
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föreslagna åtgärder i sitt motionssvar, 
skall rapportering om det fortlöpande 
arbetet i motionens frågor göras inom 6 
månader från och med sittande möte 
(bilaga 17). 
 
Patrik Andersson, 
fullmäktigeordförande, ställer yrkandet 
mot avslag. Bifall. Kårstyrelsens förslag 
till beslut faller därmed. 

 
Ann Karlsson lämnar mötet. 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1  Åsiktsdokument 
 
Föredragande: Tobias Olausson 
 
Åsiktsdokumentet har diskuterats i 
workshop med fullmäktige, i 
arbetsgrupp och i kårstyrelsen. Det 
förslag som ligger är resultatet av det 
samlade arbetet. 
 
Fullmäktige delas upp i smågrupper för 
att diskutera dokumentets disposition 
och arbetsgången. Därefter återsamlas 
fullmäktige och redogör gör sina tankar. 
Tobias Olausson tar med sig detta i det 
fortsatta arbetet.   
 
Fler deltagare i arbetsgruppen önskas.  

 

 
 

6 Övriga frågor  
   
 Inga övriga frågor föreligger  

 
 

7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering 
 
Mötesutvärdering genomförs. 

 

   
7.2 Mötets avslutande 

 
Patrik Andersson avslutade mötet 
klockan 22.20. 
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Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

Patrik Andersson  Jeanette Drotz 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

Ann Bergström  Kim Nordlund 
 
 


